
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ТА 
ПРОЖИВАННЯ В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Дані правила розроблено у відповідності до «Типових правил 

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках», затвердженими 
наказом Міністра освіти України від 13.11.07 року №1004. 

 I.Загальні положення 

1. Єдиним документом, дозволяющим проживання в гуртожитках є 
ордер, виданий згідно з розпорядженням по університету або 
факультету про заселення особи в гуртожиток. 

2. Особа, що підлягає поселенню в гуртожиток, зобов’язана:  
- Пройти медичний огляд; 
- Сплатити за проживання в гуртожитку; 
- Здати в паспортний стіл студмістечка для реєстрації паспорт і талон 

про зняття з реєстрації за бувшим місцем проживання; 
- Пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації 

електроприладів, газового обладнання; 
- Вивчити правила внутрішнього розпорядку; 
- Отримати картку обліку відпрацьованих годин на господарських 

роботах. 
3. Право на вхід до гуртожитку надається тільки мешканцям , згідно з 

перепустками, підписаними завідуючим гуртожитком. 
4. Вхід мешканцям до гуртожитку дозволяється з 6-00 до 24-00 години. 
5. Мешканець гуртожитку зобов’язаний пред’явити черговому свою 

перепустку. Перепустка без фото мешканця, або з закінченим 
терміном дії вважається не дійсною. 

6. Стороннім особам дозволяється відвідування мешканців гуртожитку 
з 17-00 до 22-00 години. Відвідувач зобов’язаний пред’явити 
черговому вахтеру документ, що завідує особу і зареєструватись в 
книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний зустріти гостя при 
вході. 

7. Відповідальність за своєчасне залишення гуртожитку відвідувачами 
покладається на мешканця, який запросив згаданих осіб. 

8. Перебування сторонніх осіб та родичів мешканців після 22 години 
дозволяється тільки, як виняток, з дозволу адміністрації гуртожитку. 

9. Культурно-масові заходи у гуртожитках здійснюється за планом, 
розробленим студентською радою і погодженим з адміністрацією 
гуртожитку та відповідним деканатом. Усі заходи повинні 
закінчуватись до     23-00 години. 

10. Після 23-00 і до 7-00 години в гуртожитку повинна підтримуватись 
повна тиша. 

11. Адміністрації гуртожитку надається право тимчасово переселяти 
мешканців в інші кімнати при виникненні такої необхідності у разі 
виконання ремонтних робіт. 



12. По закінченню терміну проживання або при відчисленні з 
університету мешканець зобов’язаний здати інвентар і звільнити 
гуртожиток протягом 3-х днів. 

 
II. Обов’язки і права мешканця гуртожитку 

 
1. Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

1. Знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, 
безумовно виконувати вимоги та рішення адміністрації і 
студентської ради; 

2. Дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, 
обладнання, майна гуртожитку; 

3. Економно витрачати електроенергію, воду та газ; 
4. Своєчасно вносити плату за користування гуртожитком і за всі 

додаткові послуги, якими вони особисто користуються; 
5. При залишенні кімнати вимкнути з електричних розеток побутові 

прилади, радіотелевізійну апаратуру, світло, зачинити вікна і здати 
ключі від кімнати черговому вахтеру; 

6. Своєчасно подавати до адміністрації гуртожитку заявки на ремонт 
електричного, сантехнічного обладнання, меблів; 

7. Відшкодувати заподіяні збитки відповідно до діючого 
законодавства; 

8. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати 
адміністрацію і студентську раду; 

9. Дотримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях 
загального користування, брати участь у всіх інших роботах, 
пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі 
кімнати і утримувати їх у належному санітарному стані, своєчасно 
проводити у кімнаті поточний ремонт; 

10. Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при 
користуванні електричними і газовими приладами, не 
встановлювати додаткові електроспоживаючі прилади; 

11. Приймати участь в роботах по самообслуговуванні; 
12. Після закінчення терміну проживання здати кімнату та інвентар в 

належному стані адміністрації гуртожитку; 
13. На період канікул здати кімнату та ключі від неї адміністрації 

гуртожитку; 
14. Приймати участь чергуванні по гуртожитку (поверху) 1-2 рази на 

місяць; 
 

2. Мешканцям гуртожитку забороняється:  
1. Курити, приносити та розпивати спиртні напої , знаходитися в 

гуртожитку в нетверезому або в стані наркотичного сп’яніння; 
2. Використовувати електронагрівальні прилади, як для виготовлення 

їжі, так і для обігріву приміщення; 



3. Переробляти та переносити меблі та інвентар з однієї кімнати до 
іншої без дозволу адміністрації гуртожитку; 

4. Самостійно виконувати ремонти в електричних мережах; 
5. Прати та сушити білизну, чистити взуття в кімнатах; 
6. Зберігати в кімнатах продукти, що швидко псуються; 
7. Відпочивати на ліжку в верхньому одязі та зберігати речі під 

матрацом; 
8. Захламляти житлові приміщення, робити перегородки, надбудови 

тощо; 
9. Поводити себе в гуртожитку галасливо, включати аудіо-

відеоапаратуру на велику гучність; 
10. Залишати в кімнаті немитий посуд та залишки їжі; 
11. Викиду вати в вікна або коридор сміття та відходи; 
12. Самостійно переселятися з однієї кімнати в іншу; 
13. Залишати в кімнаті сторонніх осіб після 22-00; 
14. Тримати у гуртожитку домашніх тварин.  


